De berichtenbrief
Vrijdag 20 september 2013

KALENDER SEPTEMBER / OKTOBER 2013

wo, 25 sep

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden

Bij Lut thuis

do, 26 sep

NM

Bezoek aan de senioren

Leefgroep 1

Tempelhof

do, 26 sep

14u00

Toneel

Oudsten leefgroep 3 en
leefgroep 4

Larf!

vr, 27 sep

Pedagogische studiedag:
VRIJAF VOOR DE
KINDEREN

Begeleiders

Ronse

za 28 sep

Pedagogische studiedag:
muzische vorming

Begeleiders

Ronse

ma, 30 sep

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

wo, 2 okt

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

do, 3 okt

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

‘t Strop

vr, 4 okt

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

za, 5 okt

VM

Grote Schoolmeeting

Iedereen

De Buurt

ma, 7 okt

14u00

Toneel: Kikkerkusjes

Leefgroep 1

Buurtcentrum

wo, 9 okt

20u00

Vormingsmoment:
meertaligheid

Begeleiders

De Buurt

di, 15 okt

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

wo, 16 okt

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

vr, 18 okt

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

ma, 21 okt

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden

di, 22 okt

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

do, 24 okt

15u- 18u

Vormingsmoment:
differentiatie

Begeleiders

De Buurt

vr, 24 oktzo, 6 nov

Herfstvakantie

BEURTROLLERS:

De beurtrol is een dienst van ouders en vrijwilligers voor ouders en kinderen.
Ouders en vrijwilligers geven zich op om gratis toezicht te houden. De
beurtrollers verzorgen opvang net voor en na de school en tijdens de middag.
Dit zijn de ouders en vrijwilligers die jullie kind(eren) volgende week gratis opvangen of die
instaan voor drankbedeling en afwas.
De soepmakers zijn op maandag: Olivier (Owen), op dinsdag: Nele (Kobe, Jonas, Luna) en op
donderdag: Angie (Aëla, Django).
Woensdag is Margo (Elias, Mingus) de beurtroller.
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

7u45- 8u40

Roland en Claudia Roland en Claudia Roland en Claudia Geen school

12u1013u15

Claudia
Iris (Tuur)
?

Claudia
Eva (Volker, Aki)
?

Claudia
?
?

Geen school

15u5016u30

Iris (Tuur)
Mieke (Nel, Klaas)

?
?

Tom (Joke, Bas)
Els (Flo, Mong)

Geen school

dinsdag

donderdag

vrijdag

WARME MAALTIJDEN: als je warm blijft eten, betaal je de dag zelf of koop je een

5- of een 10-beurtenkaart.

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Spaghetti à la
carbonara: ham,
cocktailtomaten,
diepvries doperwten,
Parmezaanse kaas,
basilicumblaadjes

Quiche met kip, prei
paprika, sojasaus en
komijn.

Vegetarische gratin
courgetteovenschotel met
puree

WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON ?

Leefgroep 1: Mich en Marieke( Maurice)
Leefgroep 2: Kristof (Django)
Leefgroep 3: Frank en Veronique (Cezar)
Leefgroep 4: Els en Willem (Josse)

Vrijdag
Geen school

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?

Leefgroep 1 maakt poppetjes uit recyclage- en natuurmateriaal. We maken een
poppenkastvoorstelling die we in oktober tonen aan de senioren.
Leefgroep 2 kijkt naar zichzelf, schildert zichzelf, en áls het dinsdag mooi weer is
gaan ze appels rapen.
Leefgroep 3 telt tot 10, herhaalt tot 100 en leert over doffe monsters.
Leefgroep 4 start met een nieuw project. Benieuwd wat het zal worden….

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Rudy en Isabel (Jonas, Hanne) de vuile handdoeken.
Op 27 september zijn Musa en Belgiz (Yüksel) aan de beurt.

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van Karolien (Louis,
Sus), Hilde (Felix) en De Buurt.

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet!
Wie zetten we deze week speciaal in de kijker?
● De inspringende beurtrollers van vorige en deze week waren: Leentje (oud-ouder), Mich
(Maurice), Kries Mies, Sofie( Yann), Anne VQ en Kimberly.
● Dank aan Kris Casters om te denken aan de school op een tweedehandsbeurs. Hierdoor
konden we goedkoop een woordenboek voor leefgroep 3 en enkel boeken voor het
documentatiecentrum kopen. Ook bedankt voor het plastificeren van prenten voor
leefgroep 2.
● Claudia om soep te maken en om hapjes voor de algemene leefgroepvergadering te
voorzien.
● De opa van Lind en Finn om koffietassen, glazen, enz.. te schenken
● Belgin (Yunus, Kardelen) voor het schenken van een attentie voor de begeleiders. Het was
lekker!
● Dank je wel Filip (Ciska), Jan (Idriss), Mieke (Nel), Fien (Marie-Lou), Els (Flo), Nathalie (Manon),
Sven (Jitte), Eva (Gust) voor het vervoer van de bagage van leefgroep 3 op tweedaagse. Ook
dank aan de helpende handen bij het inladen van de auto’s.
● Nadire (Ileysu) en Bobonne (Sus) vergezelden de eerste leefgroepers op hun boottochtje dat
Nadire hen schonk!!
● Bobonne (Sus) schonk speelgoed aan leefgroep 1.
● Leefgroep 2 kon met een gerust hart gaan zwemmen dank zij Mehmet (Melih), Farid
(Youssef), Eliane (Tinus) en ons Tania!
● Kimberly om vrijwillig mee te draaien in leefgroep 1 op donderdag.

KLEINE SCHOOLMEETING:

Herhaling van de afspraken:
● De quadro wordt gebruikt door eerste en tweede leefgroep.
● De onderkant van de gang is opnieuw geverfd, je plaatst er niets tegen.
● De voetbalafspraken:
○ geen lederen ballen
○ ‘s ochtends geen bal vanaf 8u15
○ ‘s middags enkel op het speelplein voetballen
○ geen ballen uit het schuurtje halen
● In de zwemrij staat een derde en een vierde leefgroeper samen.
● Er is een nieuw spel Kup aangekocht om te spelen op het speelplein
De vierde leefgroep had een leuke woensdag op school.

HET “ WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK: Wettelijke regeling: bijdragen die aan
ouders mag gevraagd worden:

In alle leefgroepen wordt voor melk 0,25 € en voor fruit 0,30 € per dag gevraagd
en voor de nieuwsbrief die enkele keren per jaar verschijnt 0,75 € per boekje.
Als bijdragen voor zwemmen, sportactiviteiten, uitstappen, toneelvoorstellingen,… wordt



voor de kleuters in de eerste leefgroep maximum 25 € per jaar gevraagd. Voor de jongsten in de
tweede leefgroep is dat maximum 35 euro en voor de oudsten maximum 40 €.
voor leerlingen in de derde en vierde leefgroep worden de volgende bijdragen gevraagd:
o voor sportactiviteiten, uitstappen, toneelbezoek,… maximum 70 € per jaar
o voor meerdaagse uitstappen zoals de bosklas maximum 67 € per jaar

